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 خدمية تعليميةتتطلع الكلية الى ان تكون منارة علمية  رؤية الكلية
في شتى مجاالت الثروة المائية على المستوى المحلي واالقليمي 

 )المنطقة العربية ودول حوض النيل(.

كون واألسماك بجامعة أسوان لتأُنشئت كلية تكنولوجيا المصايد رسالة الكلية 
كوادر فنية في مجال األستزراع المائي وإدارة  مركزاً تعليمياً متفرداً يخرج

ئية وتصنيع األسماك ومالحة وهندسة الصيد لسد حاجة سوق المصايد والبيئة الما
العمل المحلي في مجال استثمار الثروة السمكية وأجراء البحوث والدراسات 
لتنميتها ولكي تقدم للمجتمع اإلستشارات والتقنيات الحديثة في مجال الثروة 

 السمكية ويكون خريجيها قادرين على المنافسة محلياً وأقليمياً.

 

٠ّٕؼ ِغٍظ عبِؼخ أعٛاْ ثٕبًء ػٍٟ غٍت ِغٍظ اٌى١ٍــخ دسعــخ ايج اندزاسُح انثس

  اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ أؽذ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزب١ٌخ:

يهُدس استززاع ٠مَٛ ثئػذاد " تكُىنىجُا االستززاع انًائً تسَايج -1

اٌّضاسع اٌغّى١خ ٚرشث١خ األؽ١بء اٌّبئ١خ األخشٜ  ٚإداسح٠مَٛ ثئٔشبء  "يائً

الٔزبط اٌٛلٛد اٌؾ١ٜٛ ٠خٙب ػٍٝ ٔطبق رغبسٜ. ِضً أعزضساع اٌطؾبٌت ٚرفش

، ثبإلظبفخ اٌٝ ٚاالػالف اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚغ١ش٘ب ِٓ االعزخذاِبد اٌطج١خ ٚاٌصٕبػ١خ

رذاٌٚٙب ٚإسشبد اٌّضاسػ١ٓ ػٓ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٝ ؽفظٙب ٚرص١ٕغ األعّبن ٚ

  ِغبي االعزضساع اٌّبئٝ.

أخصائٍ ٠ٙذف اٌجشٔبِظ اٌٝ إػذاد "انداخهُح: تسَايج تكُىنىجُا انًصاَد  -2

ػٍٝ إداسح اٌّصب٠ذ ٍُِٚ ثبٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌغّى١خ  " لبدسيصاَد أسًاك

ٚلٛا١ٔٓ إٌّظّخ اٌجؾش٠خ. ٠ٚزبثغ رشغ١ً األعٙضح ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّالؽ١خ 

ٚػًّ ، ٚرص١ُّ اٌغّىٟ ٚرمذ٠ش اٌّخضْٚ اٌغّىٟ بإلؽصبء٠مَٛ ثٚ .ثغفٓ اٌص١ذ

٠ٚؾبفظ ػٍٝ ث١ئخ ، رغ٠ٛمٙباألعّبن ٚ ثؾفظ ٚرذاٚي ػٍٝ ِؼشفخاٌشجبن اٌؾذ٠ضخ، 

عغ ع١بعبد اٌص١ذ اٌشش١ذ اٌزٝ رؾمك االعزغالي األِضً ٚاٌّغزذاَ اٌّصب٠ذ ٠ٚ

  ٌٍّصب٠ذ اٌغّى١خ.

٠ٚمَٛ ثبٌّصب٠ذ اٌجؾش٠خ اٌجشٔبِظ ٠ٙزُ  تسَايج هُدسح ويالحح انصُد انثحسي: -3

" غجمب ٌّزطٍجبد إٌّظّخ اٌجؾش٠خ هُدس سفٍ انصُد انثحسيزتاٌ أو يثئػذاد "

اٌضساػخ  ِٕظّخ األغز٠خ ٚٚ (ILO) ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخٚ (IMOاٌذ١ٌٚخ )

(FAO) .ٚ ٍُخش٠ظ ثمٛا١ٔٓ اٌص١ذ ٚاٌمبْٔٛ اٌجؾشٞ اٌذٌٟٚ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ ا٠ٌ

 اٌزٍٛس. 

 ( 1تىجه): "ٌثحسٌ""زتاٌ سفٍ انصُد ان ؼذ٠ "يالحح انصُد انثحس ٚٛ٘ 

ِؤً٘ ٌم١بدح عفٓ اٌص١ذ ثأػبٌٟ اٌجؾبس ٚا١ٌّبٖ االلزصبد٠خ ثبالظبفخ اٌٝ رمذ٠ش 

اٌّخضْٚ اٌغّىٝ، ٚإعزخذاَ األعٙضح ٌزؾذ٠ذ أِبوٓ رغّؼبد األعّبن ٚأخز١بس 

 اٌؾشف ٚاٌطشق إٌّبعجخ ٌص١ذ٘ب.

 ( 2تىجه:) "ػٍٝ عفٓ  "يهُدس تحسٌ ثاٌ"ؼذ ٠ "هُدسح انصُد انثحسي

زشغ١ٍٙب ٚص١بٔزٙب ِٚزبثؼخ ث َٛمو١ٍٛ ٚاد ٠ٚ 057ٙضح ثّبو١ٕبد دفغ اٌص١ذ اٌّغ

  رشغ١ً األعٙضح ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّالؽ١خ ثٙب.

 يفاهُى أساسُح ويصطهحاخ
  ٚؽذح ل١بط أوبد٠ّٟ ٌزؾذ٠ذ ٚصْ اٌّمشس ث١ٓ اٌّمشاسد  انساػح انًؼتًدج

 .األخشٜ

 ٍٍؾصٛي ػٍٝ دسعخ ػ١ٍّخ فٟ ٠غزبص٘ب اٌطبٌت ٌِٕب٘ظ  انثسَايج اندازس

 .رخصص ِؼ١ٓ

 ذساعــخ اٌٛاػذ ِؾــذدح ٠ٍزؾــك ثٗ اٌطالة غجمـــب ٌمـــ انثسَايج اندزاسً انًًُز

  ّصشٚفبد ٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌى١ٍخ.ف١ٗ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ٚث

  انساػح انًؼتًدج 

 عبػخ أعجٛػ١بً  1ِؾبظشح ٚاؽذح ٌّذح  =

 أعجٛػ١بً عبػخ  2= ؽصخ رطج١مٟ/رّبس٠ٓ/ػٍّٟ 

 عبػخ أعجٛػ١بً.  4= ؽصخ رذس٠ج١خ ٌّذح 

 انًقسزاخ َظاو  اندزاسح وتسجُم
( سث١غ - فص١ٍٓ إعجبس١٠ٓ )خش٠ف فصٛي داسع١خ؛ 3ِٓ  اٌؼبَ اٌغبِؼٟ ٠زىْٛ

أعجٛػب ػذا  15ٚوً فصً داسعٟ إعجبسٞ ٠زىْٛ ِٓ  ٚفصً ص١فٟ اخز١بسٞ

٠زُ ٚ ا فزشح االِزؾبٔبدأعبث١غ ػذ 8 ٠زىْٛ اٌفصً اٌص١فٟ ِٓٚ فزشح االِزؾبٔبد

ال ٚ .اٌزٟ رذسط فٟ ٘زا اٌفصً اٌّخصصخ ٌٍّمشس ِعبػفخ اٌغبػبد األعجٛػ١خ

( عبػبد 6اٌزٟ ٠ذسعٙب اٌطبٌت فٟ فصً اٌص١ف ػٓ ) رض٠ذ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 

 ِؼزّذح.

٠شزـشغ ٌؾصـٛي اٌطبٌت ػٍٝ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ أؽـذ اٌجشاِظ أْ ٠مَٛ 

اخز١بسٞ(  44+  اعجبسٞ 171ػٍٝ األلً ) ػعبػخ ِؼزّـذح ثٕغـب145 ثذساعخ

  ثبالظـبفخ إٌٝ ِزطٍجبد اٌغبِؼخ.

٠مَٛ اٌطبٌت اٌٍّزؾك ثبٌجشاِظ األٚي ٚاٌضبٔٝ خالي اٌّغزٜٛ االٚي ثذساعخ 

ٌزؾذ٠ذ اٌجشٔبِظ ح عبػبد ِؼزّذ 6+ اخز١بس  حعبػخ ِؼزّذ 28ِمشساد إعجبس٠خ 

 اٌـزٜ عٛف ٠ٍزؾك ثٗ اٌطبٌت.  

عبػخ  03اعجبس٠خ  اٌشاثغ ٠مَٛ ثذساعخ ِمشساد -ٟٔ ٚخالي اٌّغزٜٛ اٌضب

 عبػخ ِؼزّذح.  38ِؼزّذح + ِمشساد إخز١بس٠خ 

يستىَاخ  4َصُف انطالب أثُاء دزاستهى نهحصىل ػهً دزجح انثكانىزَىس إنً 

  دزاسُح:

  عبػخ ِؼزّذح ثٕغبػ. 20ُٚ٘ اٌطالة اٌز٠ٓ ٌُ ٠زّٛا دساعخ  انًستىي األول:

عبػخ ِؼزّذح ػٍٝ األلً  20اٌطالة اٌز٠ٓ أرّٛا دساعخ ُٚ٘  انًستىي انثاٍَ:

  ثٕغبػ.

عبػخ ِؼزّذح ػٍٝ األلً  66ُٚ٘ اٌطالة اٌز٠ٓ أرّٛا دساعخ  انًستىي انثانث:

  ثٕغبػ.

عبػخ ِؼزّذح ػٍٝ األلً  177ُٚ٘ اٌطالة اٌز٠ٓ أرّٛا دساعخ  انًستىي انساتغ:

  ثٕغبػ.

  انتسجُمو األزشاد األكادًٍَ

ػٍٝ اٌطبٌت  حثّغبػذ٠مَٛ ٚ ٛػخ ِٓ اٌطالة ِششذاً أوبد١ّ٠بً ٠خصص ٌىً ِغّ

 ٚاػذاد عذٌٚٗ اٌذاسعٟ، اخز١١بس اٌّمشاسد ٚاٌجشاِظ،ٚ رؼجئخ ّٔٛرط اٌزغ١غ١ً،

 .ٚرغ١ٍّٗ إٌٝ لغُ شئْٛ اٌطالة ثؼذ اػزّبدٖ ِٓ اٌّششذ األوبد٠ّٟ

لغُ شئْٛ اٌطالة ٍِفبً ٌىً غبٌت ٠ؾزٜٛ ػٍٝ وبًِ ٚصبئك االٌزؾبق، ٕشئ ٠

٠ؾذس ٘زا . ٚإٌخ ... ّٚٔبرط اٌؾزف ٚاإلظبفخ اعزّبسد اٌزغغ١ًٚصٛس ِٓ 

 .اٌٍّف فٟ ٔٙب٠خ وً فصً داسعٟ

ال ٠غٛص رغغ١ً اٌطبٌت فٟ أٞ ِمشس داسعٟ ٠شزشغ ٌٗ ِزطٍت عبثك ِب ٌُ 

 . ٠ىٓ لذ اعزبص ثٕغبػ رٌه اٌّزطٍت

 12اٌؾذ األدٔٝ ٌٍزغغ١ً ٚعبػخ ِؼزّذح أعجٛػ١بً  27اٌؾذ األلصٝ ٌٍزغغ١ً 

" 3( "٠GPAغٛص ٌٍطبٌت اٌؾبصً ػٍٝ ِؼذي رشاوّٟ ). ٚأعجٛػ١بً  عبػخ ِؼزّذح

٠غغً ٚ عبػخ ِؼزّذح فٝ اٌفصً اٌذساعٟ اٌزبٌٟ ٌزٌه. 23 فأوضش اٌزغغ١ً فٝ ػذد 

اٌؾذ األدٔٝ فٟ " 1( الً ِٓ "GPAاٌطبٌت اٌّزؼضش اٌؾبصً ػٍٝ ِؼذي رشاوّٟ )

اٌذساعٟ اٌزٜ ١ٍ٠ٗ فئرا ِب  فٝ اٌفصًعبػخ فمػ(  12)ِٓ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 

 اٌّؼزبد.اعزبصٖ ثٕغبػ ٠غّؼ ٌٗ ثبٌزغغ١ً 

ِٓ ثذء  األسثىع األول٠زُ االٔزٙبء ِٓ رغغ١ً اٌطالة ٌٍّمشساد اٌذساع١خ فٝ 

اٌفصً اٌذساعٟ. ٠ٚغٛص ٌٍطبٌت اٌزٞ ٌُ ٠زّىٓ ِٓ اٌزغغ١ـً ألعجبة لٙـش٠خ ٠مش٘ب 

اٌّششـذ االوبد٠ّٝ أْ ٠غغـً رغغ١ال ِزأخـشا خالي اٌفزشح اإلظبف١خ ٌٍزغغ١ً 

٠غٛص ٌٍطبٌت ثؼذ ِٛافمخ اٌّششذ االوبد٠ّٝ أْ ٠ع١ف أٚ ٠ؾزف  .)األعجٛع اٌضبٟٔ(

ٚرجذأ . ٛع اٌضبٔٝ ثّب ال ٠خً ثبٌؼتء اٌذساعِٟمشسا أٚ أوضش ؽزٝ ٔٙب٠خ األعج

ل أسثىع انتسجُم الانطانة انرٌ نى َسجم خ .اٌذاسعخ ِغ ثذا٠خ األعجٛع اٌضبٟٔ



ً هغواذا نى َسجم فٍ انؼاو اندازسٍ انتانٍ َ، َؼتثس يُسحثاً يٍ انفصم اندازسٍ

 .قثىنه

هاَح َ حت٠ًغٛص أْ ٠ٕغؾت اٌطبٌت ِٓ دساعخ اٜ ِمشس  األَسحاب يٍ يقسز

ثّٛافمخ اٌّششذ االوبد٠ّٝ، ٠ٚغغً  ثؼذٌفصً اٌذساعٟ ِٓ ثذء ااألسثىع انساتغ 

 "W" ٠ٚشصذ ٌٗ اٌشِض ”٘زا اٌّمشس فٝ عغً اٌطبٌت االوبد٠ّٝ ثزمذ٠ش "ِٕغؾت

 .لذ رغبٚص ٔغجخ اٌغ١بة اٌّمشسح  ثششغ أْ ال ٠ىْٛ اٌطبٌت

اٌفصً اٌذاسعٟ ٠غٛص ٌٍطبٌت االٔغؾبة اٌىٍٝ ِٓ  األَسحاب يٍ انفصم اندزاسٍ

 8ِغٍظ اٌى١ٍخ، ػٍٝ أال ٠زغبٚص رٌه ٔٙب٠خ األعجٛع وبد٠ّٟ ٚألاٌّششذ ا ّٛافمخث

 .ِٓ ثذا٠خ اٌفصً اٌص١فٟ 5اٌخش٠فٟ، ٚٔٙب٠خ األعجٛع اٌشث١ؼٟ ِٚٓ ثذا٠خ اٌفص١ٍٓ 

٠غٛص أْ ٠زغبٚص ػذد اٌفصٛي اٌزٟ ٠ٕغؾت ِٕٙب اٌطبٌت ػٓ أسثؼخ فصٛي  الٚ

 .داسع١خ ِززب١ٌخ أٚ ِزفشلخ

٠غٛص رأع١ً لجٛي اٌطبٌت ٌفصً داسعٟ ٚاؽذ إرا رمذَ ثطٍت ٌؼ١ّذ  تأجُم انقثىل

 .ي أعجٛع اٌزغغ١ً ٚٚافك ػ١ٍٗ ِغٍظ اٌى١ٍخالاٌى١ٍخ خ

إال ، ال ٠ؾك ٌٗ اٌؼٛدح ٌٍذاسعخٍٚطبٌت غٟ ل١ذٖ ثٕبء ػٍٝ غٍجٗ ٠غٛص ٌ طٍ انقُد

ِغٍظ  ثؼذ رمذ٠ُ غٍت اٌزؾبق عذ٠ذ، ِٛظؾبً ثٗ ِجشاسد اٌؼٛدح، ٠ؼشض ػٍٝ

اٌى١ٍخ، ٚفٝ ؽبٌخ اٌزٛص١خ ثبٌّٛافمخ ٠ؼشض ػٍٝ ِغٍظ اٌغبِؼخ، ٚفٟ ؽبٌخ 

اٌّٛافمخ ٠ؼبًِ اٌطبٌت ِؼبٍِخ اٌطبٌت اٌّغزّش ثٕبء ػٍٝ ٚظؼٗ اٌغبثك فٟ اٌى١ٍخ 

 .لجً غٟ ل١ذٖ

اٌطبٌت اٌزٞ عغً ٚأمطغ ػٓ اٌذاسعخ ٌُٚ ٠مذَ غٍت  األَقطاع ػٍ اندزاسح

 .( ِٓ الئؾخ االِزؾبٔبد48غجمبً ٌٍّبدح )أغؾبة، ٠ؼبًِ ِؼبٍِخ اٌغبئت 

اٌّششذ  ِٛافمخثؼذ  بٌت رغ١١ش ثشٔبِغٗ اٌذاسع٠ٟغٛص ٌٍط تغُُس انثسَايج اندزاسٍ

٠ّىٓ اؽزغبة ثؼط اٌّمشاسد اٌزٟ اعزبص٘ب ٚاألوبد٠ّٟ ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ.  

 .إ١ٌِٗمشاسد اٌجشٔبِظ اٌغذ٠ذ اٌّؾٛي  ٠ؼبدٌٙب ِٓ ثّباٌطبٌت فٟ ثشٔبِغٗ اٌغبثك، 

ِفزشض أْ ٠ؾعش اٌطبٌت ع١ّغ اٌّؾبظشاد، ٚؽصص  انطالب حضىز

ذ ٔغجخ غ١بثٗ ٍغإرا ثأوبد١ّ٠بً اٌطبٌت ٠ٕزس . اٌزّبس٠ٓ، ٚاٌّؼبًِ ٚاٌٛسػ ٚاٌزذس٠ت

ٓ دخٛي ٠ٚؾشَ اٌطبٌت ِ. اٌّؾذدح ٌٍّمشس غبػبداٌ% ِٓ 27فٟ أٞ ِمشس 

غبػبد اٌّٛع % ِٓ ِغ25إرا رغبٚصد ٔغجخ غ١بثٗ  ،االِزؾبْ إٌٙبئٟ ٌٍّمش

عت فٟ ٘زا اٌّمشس اح ٌٍّمشس ثغ١ش ػزس ٠مجٍٗ ِغٍظ اٌى١ٍخ، ف١ؼزجش سؾذداٌّ

 ." F "٠ٚشصذ ٌٗ اٌزمذ٠ش

 :٠فصً اٌطبٌت فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ انفصم يٍ انكهُح

 .بإرا رغبٚص ػذد ِشاد األٔغؾبة اٌّغّٛػ ثٙ -

 .حؾذدّعزٗ فٟ اٌّذح اٌمصٜٛ اٌساإرا ٌُ ٠ٕٗ د -

 4فصٛي داسع١١خ ِززب١ٌخ، أٚ ػٍٝ  3إٔزاساد أوبد١ّ٠خ خالي  3إرا ؽصً ػٍٝ  -

  إٔزاسد أوبد١ّ٠خ ِزفشلخ.

 .ٛوٟ أٚ أخاللٍٟإرا صذس ثؾمٗ لشاس فصً ثغجت ع -

 إرا ُؽشَ ِٓ دخٛي االِزؾبْ إٌٙبئٟ ٌغ١ّغ اٌّمشاسد ألسثؼخ فصٛي داسع١خ -

 الئحة األمتحانات

ٚلذ ٠شًّ اٌزم٠ُٛ  ٌفصً ػٓ أص١ٕٓ.ال ٠مً ػذد اِزؾبٔبد أػّبي ا األعمال الفصلية

اِزؾبٔبد رؾش٠ش٠خ أٚرذس٠جبد ػ١ٍّخ،  أٚ ثؾٛصب أٚ رمبس٠شا أٚ أٞ أٔشطخ رؼ١ّ١ٍخ 

ِخزٍفخ ٌٍّمشس، ٚرؼبد اٌزمبس٠ش أٚ اٌجؾٛس ثؼذ رصؾ١ؾٙب ٌٍطبٌت خالي أعجٛع ػٍٝ 

 األوضش ِٓ ربس٠خ االِزؾبْ.

بد أػّبي اٌفصً ثذْٚ وً غبٌت ٠زخٍف ػٓ أٞ اِزؾبْ ِؼٍٓ ِغجمب ِٓ اِزؾبٔ

ػزس ٠مجٍٗ اٌّؾبظش رمذس دسعزٗ ثصفش فٟ ٘زا االِزؾبْ، ٚرذخً فٟ ؽغبة دسعخ 

أػّبي اٌفصً.  أِب إرا وبْ اٌزخٍف ثؼزس ِمجٛي ف١ّىٓ ٌٍّؾبظش أْ ٠غّؼ ٌٍطبٌت 

 .ثبِزؾبْ رؼ٠ٛعٟ

اِزؾبْ شبًِ فٟ اٌّمشس، ٠ؼمذ فٟ ٔٙب٠خ وً فصً داسعٟ  ٘ٛ األيتحاٌ انُهائٍ

ذح، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ اخزجبساً ٔظش٠بً أٚ ػ١ٍّبً أٚ شف٠ٛبً، أٚ وً رٌه ثٕبء ِشح ٚاؽ

ػٍٝ ِزطٍجبد ِٚٛاصفبد اٌّمشس. ٚاٌذسعخ اٌزٟ ٠ؾصً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ٟ٘ دسعخ 

 .االِزؾبْ إٌٙبئٟ

دسعخ  177رؾغت إٌٙب٠خ اٌؼظّٝ ٌذسعبد وً ِمشس ػٍٝ أعبط  اندزجح انُهائُح

ٝ أْ ٍدسعخ ػ 57زؾبْ اٌزؾش٠شٞ ػٓ ِألثؾ١ش ال رمً اٌذسعخ اٌّخصصخ ٌ

ٝ االلً ِٓ دسعبد االِزؾبْ اٌزؾش٠شٜ،  ٚرٛصع ٍػ%  57 ٠ؾصً اٌطبٌت ػٍٝ

  :اٌذسعبد وبالرٝ

أَشطح 

 انتؼهى انراتٍ

َصف 

 انفصم

انؼهًٍ 

 انُهائٍ

انشفىٌ 

 انُهائٍ

انتحسَسٌ 

 انُهائٍ

11 11 11 11 11 

١ٙب اٌطبٌت ٌىً ِمشس ٚاٌزٟ رؾزغت اٌزمذ٠شاد اٌزٟ ٠ؾصً ػٍ انتقىَى وانتقدَساخ

 :رذخً فٟ ؽغبة اٌّؼذالد اٌزشاو١ّخ وبٌزبٌٟ
 التقدير

Grade 

 النقاط

GPA 
 النسبة المئوية

 الدرجة

Degree 

  ممتاز

 A  % فأكثر59من  0.4

 - A  %59% إلى أقل من 54من  7.3

 + B  %54% إلى أقل من 59من  7.0

  جيد جدا
 B  %59% إلى أقل من 54من  7.4

 - B  %54% إلى أقل من 39من  8.5

  جيد
 + C  %39% إلى أقل من 34من  8.0

 C  %34% إلى أقل من 59من  8.4

  مقبول

 - C  %59% إلى أقل من 54من  6.5

 + D  %54% إلى أقل من 99من  6.7

 D  %99% إلى أقل من 94من  6.4

 -D  %94% إلى أقل من 74من  4.4  ضعيف

  ضعيف جدا
 

 F  %74ن أقل م

٠ؾغت ِزٛعػ اٌزمذ٠ش اٌزشاوّٟ ٌٍطالة إٌبعؾ١ٓ فٟ ٔٙب٠خ وً ِغزٜٛ ٚوزٌه 

اٌزمذ٠ش اٌؼبَ ٌألسثغ ِغز٠ٛبد )رمذ٠ش اٌزخشط( ثٕفظ إٌغت اٌّٛظؾخ فٟ اٌغذٚي 

( ٌىً فصً دساعٟ أٚ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ GPAاٌغبثك، ٠ٚؾغت اٌّزٛعػ اٌزشاوّٟ )

  ٌخ اٌزب١ٌــخ:اٌذساعٟ أٚ ػٕـذ اٌزخشط غجمبً ٌٍّؼبد

ػططدد انسططاػاخ انًؼتًططدج نكططم × ( = يجًططىع )ػططدد انُقططاط GPAيتىسططظ انُقططاط )

ػططدد انسططاػاخ انًؼتًططدج نجًُططغ انًقططسزاخ انتططٍ دزسططها ÷ يقططسز دزسططه انطانططة( 

 انطانة

٠ّٕؼ اٌطبٌت ِشرجخ اٌششف إرا ٌُ ٠مً رمذ٠شٖ اٌؼبَ فٝ وً ِغزٜٛ  يستثح انشسف

( ػٍٝ أال ٠ىْٛ لذ سعت  2,8ذي رشاوّٝ لذسٖ ) دساعٟ ػٓ ع١ذ عذا ثّب ٠ؼبدي ِؼ

 فٝ اٜ ِمشس ِٓ ِمشسارٗ اٌذساع١خ

٠شزشغ ٌٍؾصٛي ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط أْ شسوط انحصىل ػهً انثكانىزَىس 

 ٠ؾصً اٌطبٌت ػٍٝ:

  نقُادج انحاسة اِنٍ  يؼتًدج دونُحزخصحICDL 

 دوزج انتستُح انؼسكسَح 

 ًيقسز انحاسة األن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


